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elevisió de Catalunya li dedica una nit temàtica
a Mercè Rodoreda tot just encetat l’any que celebra el
seu centenari. Amb ganes de revisar el programa El meu
avi que se li va dedicar (els testimonis del nét i la nora
són tot un exemple de la desmitificació entesa com a
humanització i no com a venjança) engego el televisor i
enganxo just el final de l’adaptació de La plaça del dia-
mant (1982) que va dur a terme Francesc Betriu. Feia
anys i panys que l’havia vista i reconec que no m’he
molestat mai massa a revisar-la. La recordo, i els últims
deu minuts del film que recupero ho corroboren, com
una d’aquelles pel·lícules que als primers anys de la
democràcia intentaven atorgar certa categoria a un quasi
inexistent cinema català a través de l’adaptació literària
i/o la recreació de la història recent. Un cinema que con-
fonia qualitat amb l’esforç de producció i l’excusa del
prestigi literari. No vull dir que el film sigui dolent. Però
et dóna aquell regust que el cinema català no podia
(pot?) arribar a més. Condescendència que em sembla
molt pitjor. L’altra translació a l’audiovisual que s’ha fet
de la Rodoreda, la minisèrie Mirall trencat no la conec.
Millor dit, l’he evitat. Prejudici? Exacte. L’experiència
m’ha dut a una desconfiança acèrrima en què una sèrie
de la televisió catalana pogués estar mínimament a
l’alçada de la qualitat del text de l’autora de La meva
Cristina. A més, en les meves fantasies cinema-
togràfiques sempre m’he imaginat Luchino Visconti com
el cineasta ideal per posar en imatges la història de
Teresa Valldaura i família. Tenia la mateixa capacitat per
extreure la bellesa i la tragèdia de la decadència, sabia
adoptar el punt de vista femení, va exercir el melodrama
amb gran elegància... Qui hi ha a Catalunya que pugui
presumir del mateix? Que demano massa? Per què? Per
què m’he de conformar amb ficcions cinematogràfiques
que com a molt podem qualificar de correctes? Per què,
si la Rodoreda suporta qualsevol comparació amb altres
grans narradors mundials contemporanis, no hi ha man-
era que puguem trobar encara un cineasta de ficció clàs-
sica que es pugui asseure al cantó dels seus millors
col·legues estrangers? I recalco això de la ficció clàssica.
Catalunya segueix sent terra de grans cineastes francti-
radors, directors que troben en la seva pròpia situació al
marge el terreny propici per destacar a través d’una veu
pròpia i intransferible. Són els casos de Pere Portabella,
d’Isaki Lacuesta, de Marc Recha, d’Albert Serra (la seva
Honor de Cavalleria acaba de ser reconeguda com un
dels deu millors films estrenats a França aquest any per
Cahiers du Cinéma)... 

Però en la ficció més tradicional, o hi ha por al
risc i ens trobem amb aquestes adaptacions
anquilosades o es cau en allò de creure que perquè
una pel·li sembli bona sobretot no s’ha de notar que
és d’aquí, i aquesta rèmora l’arrossega tant la major
part del cinema de gènere com cert cinema d’autor a
l’estil Isabel Coixet. I així ens trobem amb el que
podríem anomenar la paradoxa Incerta glòria. Per una
banda no s’entén que en un país que es vol normal
ningú no hagi adaptat una novel·la amb tal potencial
cinematogràfic com la de Joan Sales. Per l’altra, pro-
dueix terror pensar en qui li pot posar la grapa a
sobre, en quin en podria ser el resultat...
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Porca misèria (3a i 4a
temporada)
Joel Joan. 24 de desembre 
de 2007. 49,95 euros

A mi me’n donaven dos, que diuen
a can Danone i, així, les temporades
de Porca Misèria arriben també de
dos en dos; en aquest cas la tercera
i la quarta. La sèrie ha avançat poc
estilísticament i manté les cons-
tants que la van popularitzar. Obra
coral en la qual urbanites de trenta
i tants batallen amb les noses quo-
tidianes i en el difícil pas (cada cop
més tardà, per cert) a l’edat adulta.
Joel Joan i el seu equip, tanmateix,
aconsegueixen esquivar els evidents
perills de la proposta i signen una
sèrie coherent, capaç de bastir una
estètica visual i sonora pròpia,
potser no molt ambiciosa, però sí
prou eficient al servei d’una sèrie de
guió ben travat. El triomf, però, són
les interpretacions. El mateix Joel
Joan, més els talents entre d’altres
d’Anna Sahun, Mercè Martínez,
Clara Segura, Julio Manrique, Roger
Coma i, sobretot, Mercè Sampietro,
converteixen el producte final en
prou estimable, d’aquell que no
sotraga però acaba esdevenint una
confortable companyia. Joan Vint

Nocturna
Adrià García, Víctor Maldonado
13 de febrer de 2008
15,95 euros

Tot i que d’entrada aquesta cinta 
d’animació està dirigida al públic
infantil, la seva desbordant imagi-
nació i estètica plena de personatges
estilitzats i desproporcionats de cap
gros i extremitats petites fan que
també sigui recomanable per als més
grans. Orfe, fràgil i sobretot, espan-
tadís, és el protagonista de la història,
Tim. Davant d’una sobtada apagada
de les estrelles que amenaça amb una
foscor absoluta, el petit es disposa a
superar les seves pors per solucionar-
ho. Acompanyat d’un immens gat
amb samarreta de ratlles s’endinsarà
a un món paral·lel que sorgeix cada
nit quan tots ens n’anem a dormir. 

Els joves Víctor Maldonado i Adrià
García han mostrat, fora de concurs,
el seu debut com a directors a festi-
vals com Venècia, Toronto o Sitges. I
de moment, el film ha guanyat com a
millor pel·lícula d’animació als Premis
Ciutat de Barcelona i opta en la ma-
teixa categoria als Goya. Entre el
material extra del DVD hi ha entre-
vistes, making of i reportatges de dis-
seny d’escenaris i personatges. M.C.
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Pack Festival de Berlín vol. 2 
W. Quan’an, J. Zbanic, O. Rohler
13 de febrer de 2008
25 euros

Són tres interessants pel·lícules de cinematografies ben diferents, unides pel fet d’haver estat premiades a diverses edi-
cions del Festival de Berlín. Les protagonistes de La boda de Tuya i El secreto de Esma (Grbavica) són dues mares coratge
que han de tirar endavant la família en circumstàncies adverses, una a l’estepa mongol i l’altra a la Sarajevo actual. Per
compensar les dosis de dramatisme el pack es completa amb Las partículas elementales, la comèdia alemanya basada
en un dels best-seller de Michel Houellebecq.

Tuya és la protagonista de la pel·lícula de Wang Quan’an, una dona forta i independent que ha hagut d’endurir-
se encara més en assumir totes les tasques que no pot fer el seu marit paralític. Ha de pasturar el ramat, cuinar o
anar dos cops al dia a buscar aigua en uns paisatges inhòspits de distàncies inabastables. La duresa de la situació
l’obliga a prendre la decisió de separar-se del seu marit, per trobar-ne un altre que la pugui ajudar en les tasques
més físiques. La condició sine qua non és que el nou marit accepti que ella continuï cuidant l’exmarit, perquè se’n
separa per necessitat i no perquè no l’estimi. 

L’altre film premiat amb el màxim guardó al certamen berlinès és El secreto de Esma (Grbavica). Aquí la fermesa està
personalitzada en Esma, que ha hagut de pujar sola la seva filla, Sara, qui ha entrat en la difícil edat de l’adolescència.
La filla no és massa conscient de la precària situació econòmica i només pensa en assistir al viatge de final de curs, que
suposa una despesa extra que Esma no pot assumir. Sara no entén perquè la seva mare no presenta un certificat provant
que el seu pare va morir com a màrtir durant la guerra del Balcans, per així aconseguir una rebaixa del preu. El vel de
silenci que sempre ha tapat la figura del pare acabarà caient. Opera prima de Jasmila Zbanic, mostra com l’aparent quo-
tidianitat recuperada després de la guerra amaga ferides no cicatritzades. Sobretot tenint en compte que el conflicte
bèl·lic va suposar una brutal neteja ètnica basada en assassinats, tortures i violacions sistemàtiques a les dones. La direc-
tora planteja si és possible el perdó de les víctimes si prèviament no hi ha hagut penediment per part dels botxins. 

També són personatges ferits, però per l’amor, els germans de personalitats oposades protagonistes de Las
partículas elementales, que va valer el premi a millor intèrpret a l’actor Moritz Bleibtreu. Abandonats per una mare
egoista, Michael és un biòleg molecular introvertit que només té el cap ocupat per la investigació genètica, mentre
que Bruno només el té ple d’obsessions sexuals que paga per fer realitat. Provocatiu com l’escriptor que adapta,
Oscar Rohler trasllada a la gran pantalla els dilemes sobre si la soledat té virtuts i com les relacions humanes poden
arribar a la mateixa autodestrucció de l’individu. M.C.

Tot esperant
la ficció catalana

Belle Toujours 
Manoel de Oliveira
13 de febrer de 2008
14,95 euros

Manuel de Oliveira va voler retre un
homenatge a Luis Buñuel rodant una
espècie de seqüela a l’obra mestra
Belle de Jour (1967). Han passat 38
anys i dos dels personatges es
retroben al cap de tan llarga sepa-
ració. D’una banda, Séverine Seriz,
el personatge que va immortalitzar
Catherine Deneuve i que ara encarna
Bulle Ogier amb un resultat no tan
memorable però correcte. Al film de
Buñuel, ella era una burgesa avorrida
de la vida que alliberava les seves
fantasies ocupant les tardes en un
bordell i sucumbint a pràctiques
fetitxistes i masoquistes. Michel
Piccoli repeteix en el paper de Henri
Husson, dipositari del seu secret i
mitjançant el qual intentarà passar
comptes amb ella per tal com va anar
la relació aleshores. Oliveira ha filmat
sovint els conflictes entre passat i
present i aquesta Belle Toujours no
és una excepció. Tot i que la pel·lícu-
la està massa estona al ralentí,
alguns dels diàlegs entre tots dos
personatges fan que el seu visionat
valgui la pena. Joan Vint
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